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  הרכבת פילטר
  
   ).במידה וממחזרים את האוויר למטבח(

   לקולט יש מנוע עם שני כונסי אוויר כל הפילטר נכנס 
  .ונעילת המגרעת שלו, למקומו על ידי סיבוב

  
  

  הכנות 
  

  אופן ההרכבה
  

  . יש לסמן קו אנכי על הקיר באמצע הכיריים
  .  ה כלפי מעלהממשטח העבוד) מ" ס65מינימום (מ " ס70יש למדוד 

  יש למדוד בנוסף את המרחק בין תחתית הקולט לאזור מיקום
   ). A(  הוו או החור לבורג 

  ולסמן קו אופקי  . A+70=Bכ "ממשטח העבודה כלפי מעלה סה
   Y וימינה Yמהקו האופקי יש למדוד שמאלה . בעזרת פלס מים

  Yהמרחק בין הנקודות  .Bולסמן נקודה בכל צד על הקו האופקי 
  . ממשטח העבודהB יהיה כמרחק בין החורים בגב  הקולט ובגובה 

  .מ מהקיר" מ5 - בולטים כו חורים ולהכניס ברגים שיושאר2יש לקדוח 
  
  

  לפני ההרכבה
  

  .וזאת לפני תלייתו על הקיר, יש לחבר את הקולט לחשמל ולוודא שהוא פועל
  
  
  

  תלית הקולט 
  .לוודא שהוא נעול במקומויש לתלות את הקולט על שני הברגים שבקיר ו

  
  
  
  

  חיבור החשמל 
  ).לפני הרכבת הארובה. (לאחר תלית הקולט יש לחבר את הקולט לחשמל

  
  

השרות כולל מכתב , לאלו המשתמשים בפילטר פחם ניתן שרות חינם בדרך של מועדון חברים
  ).המשלוח חינם(הנחה על רכישת פילטרים ומשלוח הפילטרים לבית הלקוח , יתתזכורת תקופת

  03-9381696: או בפקס ) 2שלוחה  (03-9381695: הצטרפות למועדון החברים בטלפון 



   הרכבת הארובה
  

   ).      A(על גוף הקולט ) B(יש להרכיב את החלק התחתון של הארובה 
  יש לחבר לחלק העליון של הארובה העליונה) D(את הוו 

  . בעזרת שני הברגים שבצד
  ,הכניסו את הארובה העליונה לתוך התחתונה רק עד לגובה הרצוי

  .ל העליוןג הקיר את מיקום החור שבוו המחובר לשרוו" סמנו ע
  .הוציאו בזהירות את השרוול העליון וקידחו חור בקיר

  .הכניסו את השרוול העליון למקומו וחברו אותו לקיר עם בורג דרך הוו העליון 
  אין להכניס ולמשוך את החלק העליון מתוך התחתון החוצה יותר: זהירות

  . מהנחוץ כדי להימנע משריטות
  
  
  

  הפעלה 
  

  ל התאורה           הפעלה וכיבוי ש
        

      עוצמת יניקה נמוכה    
  
        עוצמת יניקה בינונית  

        
              עוצמת יניקה גבוהה

 
         כיבוי הקולט

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  

  .רצוי להפעיל את הקולט לפני הבישול ולכבות אותו רק אחרי שאין אדים מהכיריים

  אחזקה
  
שימוש כזה . אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר□

  . ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטהמנטרל את
  .להגנה על הנירוסטה, י שימוש שבועי בנירוסטון " את הנירוסטה יש לשמר באופן קבוע ע□
.  את הפילטרים המתכתיים בתחתית הקולט המיועדים לעצירת השומנים יש לנקות כאשר הם מצהיבים□
  ).ס למדיח כלים אולם הברק של הפילטרים נעלםלהכני  ניתן     (

  . חודשים 6 -במידה והקולט מכוון למיחזור האוויר יש להחליף את הפילטרים הפחם כל כ
 

  2  שלוחה 9381695-03: נירוסטון ופילטרים פחם  ניתן להזמין בטלפון 
 המשלוח בדואר חינם

  תרסיס נירוסטון 
  לשמירת יופייה
  של הנירוסטה


